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 فتوى الشيخ نظام الدين شامزي مفيت ابكستان السابق 
 
 : بعد احلملة األمريكية على أفغانستان فإن األحكام الشرعية على املسلمني ىي 

 —————————– 
خاصة وأنو يف األوضاع احلالية   أواًل : أصبح اجلهاد فرض عني على املسلمني كلهم

فإن اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان ىي البلد اإلسالمي الوحيد الذي تطبق فيو الشريعة 
اإلسالمية والدفاع عنها واجب كل املسلمني واهلدف األصلي من اهلجوم األمريكي 

 . ظام اإلسالمي يف أفغانستاناليهودي ىو القضاء على الن
اثنيا: ال جيوز ملسلم يف أي بلد كان سواء كان موظفا حكوميا أو غري ذلك أن يقدم 
أي مساعدة كانت ومن أي نوع كان للعدوان األمريكي على أفغانستان خاصة وأن 
اهلجوم يشكل محلة صليبية على أفغانستان املسلمة. وأي مسلم يقدم املساعدة يف ىذا 

 وان يعترب مرتدا عن الدينالعد
اثلثا :أي شخص خيالف أوامر هللا عز وجل وشريعتو فإن من كانوا حتتو من موظفني أو 

 . جنود أو غري ذلك عليهم خمالفة أوامره ورفض االنصياع إليها
رابعا : البلدان اإلسالمية اليت تؤيد أمريكا يف ىذه احلرب وتقدم مساعدة معلوماتية أو 

اء ومينعون املسلمني من أتدية واجباهتم فإن على املسلمني واجب إزالة أرضية أو أجو 
 .ىذه احلكومات واحلكام أبي وسيلة كانت

 
خامسا : دعم اجملاىدين يف أفغانستان ماليا ومعنواي وماداي فريضة على كل مسلم يف 
الوقت احلاضر، ومن ميكنو الوصول إىل أفغانستان والقتال إىل جانبو فأن الواجب 
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لشرعي عليو أن يبادر إىل ذلك مباشرة ومن ال يستطيع ذلك عليو تقدمي الدعم بكل ا
 . وسيلة ممكنة هلم

 
 م1002الثامن من أكتوبر   كراتشي

 

 

াকিস্তাননয ানফি ভুপতী াআখ কনজাভুদ্দীন াভজাআ (যঃ) এয পনতাযাঃ 

——————————— 

অপগাকনস্তানন ভাকিিন াভরায য ভুরভাননদয উয যীযনতয কফধান 

কনম্নরূঃ 

প্রথভতঃ ির ভুরভাননয উযআ কজাদ পযনজ অআন নয অনে। কফনলতঃ 

ফতিভান প্রপ্রক্ষানে। প্রিননা আভাযানত আরাকভযা অপগাকনস্তান প্রআ এিি 

আরাভী যাস্ট্র প্রমখানন যীযনতয কফধান ফাস্তফাকযত। এয প্রকতযক্ষা প্রকতকে 

ভুরভাননয উয যাকজফ। আহুদী- অনভকযিী এআ অক্রভনেয ভূর রক্ষয 

অপগাকনস্তাননয আরাভী াননি ধ্বং িনয প্রদযা। 

কিতীযতঃ প্রম প্রিান প্রদনয প্রম প্রিান ভুরভান, প্রাি প্র যিাকয চািুযীকজফী 

থফা নয প্রিউ – তায জনয অপগাকনস্তানন অনভকযিায অগ্রানন প্রম 

প্রিানরূন, প্রম প্রিান ধযননয যতা িযা জানযজ প্রনআ। কফনলতঃ ভুকরভ 

অপগাকনস্তাননয উয অগ্রান কু্রনড মুনেয রু কযগ্র িনযনে। প্রম প্রিান 

ভুরভান এআ অগ্রানন াযতায একগনয অনফ প্র ধভিতযাগী ভযুতাদ ফনর 

গনয নফ। 

তৃতীযতঃ প্রম প্রিউ অল্লা ানিয কফধানাফরী এফং তায যীযনতয কফনযাধীতা 

িনয, তায কধনস্থ িভিচাযী থফা প্রনাদয ফা নয ফায উয প্রআ ফযকিয 

কননদিাফরীয কফনযাধীতা িযা  তায অনুগতয কযায িযা যাকজফ। 
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চতুথিতঃ প্রম ির প্রদ এআ মুনে অনভকযিানি ভথিন কদনে এফং বূকভ, অিা 

থফা তথয িাযা াযতা িযনে এফং ভুরভাননদযনি তানদয িতিফয ারনন 

ফাাঁধা কদনে, এ ধযননয প্রান  ািনদযনি প্রম প্রিান উানয াযন 

িযা ভুরভাননদয উয যাকজফ। 

ঞ্চভতঃ ফতিভান ভনয অপগান ভজুাকদনদযনি অকথিি, ননকতি  যদ-

াভগ্রী িাযা াাময িযা প্রনতযি ভুকরনভয উয পযজ, অয মায নক্ষ 

অপগাকনস্তানন প্র াঁো এফং তানদয ান প্রথনি মুে িযা ম্ভফ কনকিতবানফ 

তায জনয যযী যাকজফ নরা যাকয তানত ংগ্রে িযা। অয প্রম এনত 

ক্ষভ তায িতিফয নরা ম্ভাফয ফ েকতনত তানদযনি াযতা িযা। 

—————————- 

িযাচী, ৮ নটাফয ২০০১ 

****************** 

কযচযঃ 

****************** 

ভুপতী কনজাভউকদ্দন াভজাআ (যঃ) প্রাযানত তাাঁয প্রাথকভি কক্ষা প্রল িযায 

য ১৯৬০ ানরয কদনি িীকন তাকরভ াকনরয জনয িযাকচয দারুর খানযয 

ভাদ্রাায বকতি ন। যফতিীনত কতকন দীঘিকদন োত্র এফং কক্ষি কননফ জাকভযা 

পারুকিযা ভাদ্রাায ানথ মুি কেনরন। দীঘি প্রচ দ্দ ফেয কতকন জাকভযা পারুকিযা 

ভাদ্রাায আপতা কফবানগয প্রধান কেনরন। 

১৯৮৮ ানর ভুপকত এফং কক্ষি কননফ কতকন িযাকচয কফনকয োউনন 

জকভযাতুর উরভু আরাকভযা ভাদ্রাায প্রমাগ প্রদন এফং াাদাত রানবয ূফি মি্ 

প্রখাননআ কেনরন। ভারানা াকফফুল্লা ভুখতায এয ভৃতুযয য প্রথনি কতকন 

জকভযাতুর উরুভ আরাকভযায আপতা কফবানগয প্রধান কননফ দাকযত্ব ারন 

িযনত থানিন। 

১৯৯০ ানরয শুরুয কদনি, জাভয কফশ্বকফদযারয প্রথনি কতকন আভাভ ফুখাযীয 

ানযখনদয (কক্ষনিয) উয কএআচকড িনযন। তাযয প্রথনি কতকন কফনকয 

োউন ভাদ্রাায ফুখাযী যীনপয দায কদনতন। 
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কতকন অযকফ, পাযক, ুতু  উদুি বালায কিত কেনরন। প্রকত জভুুযাফায উদুি 

―নদকনি জং‖ কত্রিায কতকন কফকবন্ন প্রনেয উত্তয কদনতন। এয অনগ তাাঁয উস্তাদ 

ভারানা প্রভাাম্মাদ আউুপ রুকদযানকফ (যঃ) িযাকচনত ীদ ফায অগ মি্ 

এআ প্রে-উত্তয প্রদান িযনতন। 

ভুপকত াভজাআ (যঃ) কেনরন আরাকভি অকভযাত ফ অপগাকনস্তান এফং 

তাকরফান ভজুাকদীননদয এিজন ফড় ভথিি। অপগাকনস্তাননয আরাকভি 

ানাভনর কতকন িনযিফায প্রখানন পয িনযন এফং প্রভাল্লা প্রভাাম্মদ ভয 

(দাঃ ফাঃ) এয ানথ াক্ষাত িনযন। প্রভাল্লা ভয (দাঃ ফাঃ) তাাঁনি ননি 

ম্মান িযনতন। 

ভুপকত াভজাআ (যঃ) ঐ ির অনরভনদয নযতভ মাযা ১৯৭৯-৮০ ানর 

অপগাকনস্তানন প্রাকবনযত দখরদায ফাকনীয কফরুনে কজানদয  পাতযা প্রদান 

িনযন। ২০০১ ানরয প্রনলয কদনি আরাকভি অকভযাত ফ অপগাকনস্তানন 

কু্রনডায অনভকযিায াভরায য কতকন ভজুাকদীননদযনি ক্রভাগতবানফ 

ভথিন কদনয মান। 

২০০৪ ানরয প্রভ ভান আরানভয ত্রুযা অততাযী প্রপ্রযে িনয তাাঁনি ীদ 

িনয প্রদয। তাাঁয াাদাত রানবয য িযাকচনত প্রযা এরািায জাকভযা 

উভাকনযায প্রধান ক্বাযী প্রভাাম্মদ উভান তাাঁয ম্পনিি ভ্ফয িনযকেনরনঃ 

“কতকন কেনরন াকিস্তানন আরানভয নফিাচ্চ অনরভ। মকদ াকিস্থাননয 

ভুপকত–এ–অভ নেন ভুপকত যাকপউকদ্দন উভানী কিন্তু অভযা নজআ ভুপকত 

কনজাভউকদ্দন াভজাআনি ভান ভানয ফরনত াকয।” 


